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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Další díl seriálu o registračních značkách vozidel přináší v abecedním pořadí „medailonky“ 
celkem pěti zemí (Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko). Ve všech případech se 
jedná o státy, kde se písmena na značce obvykle vztahují k určitému území (okresu, 
prefektuře a podobně). Tuto skutečnost autoři podle mého názoru vyčerpávajícím způsobem 
podchytili (a to rovněž s ohledem detailní tabulkové přehledy a mapy). Stranou pozornosti 
nezůstávají ale ani všechny ostatní předem určené a pokud možno identické položky 
respektive proměnné, které tato osvědčená autorská dvojice ve vztahu k registračním 
značkám ve sledovaných zemích uvádí. 
 
Sousední státy (Polsko a Rakousko) jsou vedle toho případy, kde se dlouhé tradici těší 
„značky na přání“, jejichž vydávání zájemcům představuje zajímavé finanční prostředky do 
veřejných rozpočtů. Je to tím pádem rovněž vynořující se téma i pro Českou republiku, která 
se touto cestou také opatrně vydala. 
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